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http://coir.ps/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a5%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7/
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مجلس العالقات ينشر تقريرًا يكشف ارتفاًعا ملحوًظا في
االرهاب اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين

قال مجلس العالقات الدولية – فلسطين بأن الشعب
الفلسطيني ما زال ُيحرم من التمتع بحقوقه اإلنسانية

بسبب استمرار االحتالل وجرائمه وحصاره واعتداءاته.
 

وقال المجلس في بيان بأن اليوم العالمي لحقوق االنسان
الذي يصادف اليوم يتزامن مع استمرار تدهور حالة حقوق
االنسان في األراضي الفلسطينية في ظل استمرار انتهاكات
االحتالل لمبادئ اإلعالن العالمي لحقوق االنسان والقانون

الدولي والقانون الدولي اإلنساني.
 

وأضاف المجلس بأن اعتداءات االحتالل ما زالت مستمرة
تارة عبر اعتداءات واقتحامات عسكرية، وتارة من خالل فرض
الحصار الظالم عىل قطاع غزة والذي يمثل عقابًا جماعيًا
وجرائم ضد اإلنسانية بموجب قواعد القانون اإلنساني

الدولي.

الجمعية العامة لألمم المتحدة تعتمد قرارا يطلب فتوى
محكمة العدل عن انتهاك "إسرائيل" حق الفلسطينيين

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارا يطلب فتوى
محكمة العدل عن انتهاك "إسرائيل" حق الفلسطينيين بتقرير
المصير، وذلك بعد نحو أسبوعين من تصويت الجمعية األممية
بأغلبية ساحقة عىل قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير

مصيره.
 

ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن التدابير اإلسرائيلية الرامية
إىل إحداث تغيير ديمغرافي في القدس الشرقية، كما يطلب رأيها
في تأثير سياسات "إسرائيل" وممارساتها عىل الوضع القانوني

لالحتالل.
 

وكذلك يطلب القرار، الذي اعتمدته الجمعية بأغلبية 87 صوتا
واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت، رأي محكمة
العدل بشأن اعتماد "إسرائيل" تشريعات وتدابير تمييزية ضد

الفلسطينيين.

https://coir.ps/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a/
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مرشحة بايدن لـ”حقوق اإلنسان” تنسحب من معركة التصويت
بسبب هجمات تشكك بدعمها "إلسرائيل"

أعلنت سارة مارغون، التي رشحها الرئيس األمريكي جو بايدن
لمنصب رفيع في مجال حقوق اإلنسان سحب ترشيحها بعد
معارضة من عضو جمهوري في مجلس الشيوخ شكك في

دعمها لالحتالل اإلسرائيلي.
 

وقالت سارة مارغون في بيان : “في الوقت الحالي، ال أرى طريًقا
للمضي قدمًا  للتأكيد ( تأكيد ترشيحها في الكونغرس)، وبعد

عام ونصف، حان الوقت للمضي قدمًا”.
 

وأضافت “سأستمر في العمل عىل الديمقراطية وحقوق
اإلنسان، وأنا ممتن للرئيس بايدن ووزير (الخارجية أنتوني) بلينكن

لثقتهما بي وشرف الترشيح”.

أكدت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال فرع فلسطين أن

التحقيقات التي أجرتها في الميدان أثبتت أن قوات

االحتالل اإلسرائيلي "تلجأ بشكل روتيني للقوة المميتة ضد

األطفال الفلسطينيين، في ظروف قد ترقى إىل القتل خارج

نطاق القضاء أو القتل العمد".

 

وقالت الحركة -في بيان- إن قوات االحتالل "ماضية في

استهداف األطفال الفلسطينيين" رغم عدم تشكيلهم أي

خطر عىل الجنود لحظة استهدافهم.

 

الحركة العالمية للدفاع عن األطفال: االحتالل يلجأ بشكل
روتيني للقوة المميتة ضد األطفال الفلسطينيين

https://coir.ps/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a/


 (Human Rights Watch) "انتقدت "هيومن رايتس ووتش
التعليمات اإلسرائيلية الجديدة بشأن دخول األجانب إىل
الضفة الغربية، قائلة إنها تهدد بمفاقمة فصل
الفلسطينيين عن أحبائهم وعن المجتمع المدني العالمي.

 
وقالت إن التعليمات، التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/
لت في ديسمبر/كانون األول 2022، تشرين األول 2022 وُعد�
تحدد إجراءات تفصيلية لدخول األجانب إىل الضفة الغربية
وإقامتهم فيها، وهي عملية تختلف عن إجراءات الدخول

إىل "إسرائيل".
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رايتس ووتش: إجراءات دخول جديدة بالضفة ُتفاقم عزلة
الفلسطينيين

تستعد العديد من المؤسسات المجتمعية والحقوقية في
أوروبا، من أجل إطالق أسطول بحري أوروبي صوب قطاع
غزة المحاصر من قبل االحتالل اإلسرائيلي للعام الـ17 عىل
التوالي، بهدف تسليط الضوء عىل معاناة الشعب

الفلسطيني المحاصر. 
 

وأوضح رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة والعضو
المؤسس في أسطول الحرية، زاهر بيراوي، أن هناك

"استعدادات تجرى من أجل اإلبحار في الصيف المقبل". 
 

استعدادات إلطالق أسطول بحري لكسر حصار غزة...
 وتحريض إسرائيلي لمنعه

http://coir.ps/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/
https://coir.ps/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a/
https://coir.ps/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a/
https://coir.ps/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a/


سيصوت مجلس بلدية برشلونة الشهر المقبل عىل مشروع
قرار بادرت إليه أحزاب اليسار ورئيسة البلدية آده كوالو، عىل
إلغاء اتفاق توأمة المدن مع "تل أبيب"، والسبب: “جرائم

ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني”.

بين "تل أبيب" وبرشلونة اتفاقان تاريخيان: األول وقع في
1998 مع غزة، والثاني في 2013 بين المدينتين فقط. بين
"تل أبيب" وبرشلونة تعاون، وال سيما في مجالي االقتصاد
والسياحة. المدينة الكتالونية تشكل مقصدًا سياحيًا شعبيًا

في أوساط اإلسرائيليين. 

كما أن برشلونة تستضيف كل سنة مؤتمر المدن الذكية،
و"تل أبيب" تشارك بجناحها في المعرض. 
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برشلونة تحت شعار “ال لألبرتهايد”: سنصوت عىل إلغاء التوأمة
مع "تل أبيب"

طلبت وكالة غوث وتشغيل الالجئين (أونروا) من األمم
المتحدة تمويال بقيمة 1.6 مليار دوالر ، بعد أن حذر
المفوض العام للوكالة فيليب الزاريني العام الماضي من

أن الوكالة قد تنهار.
 

مستويات البطالة بين الفلسطينيين - كل ذلك تسبب في
عبء ثقيل عىل األونروا ". تقدم الوكالة ، التي تأسست عام
1949 ، خدمات التعليم والصحة والمساعدات اإلنسانية
للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية واألردن

وسوريا ولبنان.

االونروا تطلب تمويال بقيمة 1.6 مليار دوالر

https://coir.ps/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a/
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استطالع: 60% من األوكرانيين يدعمون االحتالل ضد
الفلسطينيين

مع دخول الحرب الروسية األوكرانية عامها الثاني، وعىل
خلفية رفض دولة االحتالل تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي،
أظهر استطالع أجرته السفارة اإلسرائيلية في كييف أن ٪12
فقط من سكانها ال يعتبرونها صديقة، لكن 43٪ ال يقبلون
حقيقة أنها ال تساعد بالدهم عسكريا، فيما يعتقد 87٪ أن
التقنيات اإلسرائيلية ستساعد في إعادة بناء دولتهم من

دمار الحرب.
 

وأظهر أيًضا أن معظم األوكرانيين بنسبة 52٪ يرون إسرائيل
دولة صديقة تدعم بلدهم، مقارنة بـ 12٪ ال ينظرون لها
بهذه الطريقة، وبسبب غضب كييف بعد رفض تل أبيب
تزويدها بأنظمة دفاع جوي لمساعدتها في الحرب ضد

موسكو.

استقالة سفير "إسرائيل" بكندا.. اعتراًضا عىل سياسات حكومته

قدم سفير "إسرائيل" في كندا، رونين هوفمان، استقالته
اعتراًضا عىل سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،

التي تولت السلطة في نهاية العام الماضي.
 

وبحسب تقارير إعالمية "إسرائيلية"، ذكر هوفمان، في خطاب
استقالته، أنه "ال يمكنه االستمرار بمنصبه في ظل سياسات

الحكومة الجديدة".
 

تأتي االستقالة، في ظل مظاهرات حاشدة ألكثر من مئة
ألف إسرائيلي ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،
وسط غضب متزايد من خطط االئتالف الحاكم إلضعاف

المحكمة العليا والمؤسسات األخرى.
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زار وفد سفراء من الدول األوروبية المسجد األقصى
المبارك وأكد عىل أهمية استمرار الوضع القائم في

المسجد األقصى المبارك.
 

وأوضح مسؤول قسم اإلعالم بدائرة األوقاف اإلسالمية
بالقدس المحتلة، فراس الدبس، أن "زيارة وفد السفراء
األوروبي منسقة لها قبل حادثة أمس (منع االحتالل السفير
األردني من دخول األقصى)"، منوها إىل أنه خالل اجتماع
الوفد األوروبي مع إدارة األوقاف فقد "تم التأكيد عىل
الوضع القائم في المسجد كما هو، وشدد الوفد عىل

تمسكهم بالوضع القائم".

وفد أوروبي يزور المسجد األقصى ويؤكد رفضه
 المس بالوضع القائم

أكثر من 90 دولة تعرب عن "قلقها العميق" إزاء العقوبات
اإلسرائيلية عىل الفلسطينيين

أعربت أكثر من 90 دولة عن "قلقها العميق" إزاء العقوبات
اإلسرائيلية عىل الفلسطينيين عقب التصويت في األمم
المتحدة قبل أسبوعين ونصف عىل طلب فتوى قانونية
من محكمة العدل الدولية في الهاي بشأن "شرعية

االحتالل اإلسرائيلي" للضفة الغربية.
 

ودعت الدول الموقعة، في بيان، إىل إلغاء اإلجراءات
اإلسرائيلية، بغض النظر عن رأيهم في القرار الذي اتخذ في

األمم المتحدة.
 

https://arabi21.com/stories/t/49745/0/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://arabi21.com/stories/t/49817/0/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://arabi21.com/stories/t/164694/0/%D9%88%D9%81%D8%AF%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A


ذكر استطالع للرأي أجرته رابطة مكافحة التشهير ADL وصدر
األسبوع الماضي، أن 40 في المائة من األمريكيين يعتقدون
أن "إسرائيل" تعامل الفلسطينيين كما عامل النازيون اليهود
- وهو مؤشر ملحوظ عىل سمعة "إسرائيل" المتدهورة في

الواليات المتحدة.
 

يذهب االستطالع إىل أبعد من أي وقت مضى في الجهود
التي يبذلها اللوبي اإلسرائيلي لتصنيف وجهات النظر

"السلبية للغاية" "إلسرائيل" عىل أنها تعصب أعمى. 
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40% من األمريكيين يعتقدون أن "إسرائيل" تعامل الفلسطينيين
كما عامل النازيون اليهود

البرازيل تقيل سفير بالدها في "إسرائيل"

أقال الرئيس البرازيلي الجديد لوال دا سيلفا، سفير بالده في

"إسرائيل"، جيرسون فيرينتس، في خطوة وصفتها وسائل

اإلعالم العبرية بـ"المفاجئة" لحكومة بنيامين نتنياهو.
 

وصرح وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، عند تشكيل

الحكومة الجديدة، أنه في ظل حكومة لوال التي تولت

السلطة في بداية الشهر، فإن البرازيل "ستتعاون مع الدول

العربية، وفي مقدمتها فلسطين".
 

وبين أن "السفير المقال كان له دور في عدم تصويت

ممثلي دولته باألمم المتحدة لصالح المقترح الفلسطيني

الخاص بالحصول عىل رأي محكمة العدل الدولية في

الهاي بشأن االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية".



أكدت مصادر إسرائيلية وأميركية أن وفدا من الكونغرس
األميركي سيزور "إسرائيل" قريبا، وأنه طلب عدم إشراك
ممثلين عن حزبي "عظمة يهودية" و"الصهيونية الدينية" من
أقصى اليمين، اللذين يشاركان في االئتالف الحكومي الجديد.

 

ونقل موقع "أكسيوس" (Axios) اإلخباري األميركي عن
مصادر إسرائيلية وأميركية أن السيناتور الديمقراطية جاكي
روزين أخبرت الحكومة اإلسرائيلية أنها ال تريد أن يلتقي وفد
الكونغرس المكون من الحزبين -والذي ستقوده بنفسها إىل
إسرائيل هذا األسبوع- أي� عضو من حزبي اليمين المتطرف

اإلسرائيليين.
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وفد من الكونغرس يطلب عدم لقاء ممثلين عن حزبي بن
غفير وسموتريتش

السعودية تحث "إسرائيل" عىل الجدية في
تسوية الصراع الفلسطيني

دعا وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان

الحكومة اإلسرائيلية الجديدة إىل التعامل بجدية لتسوية

الصراع مع الفلسطينيين.

 

وقال األمير متحدثا خالل المنتدى االقتصادي العالمي في

دافوس بحسب وكالة رويترز إن الحكومة اإلسرائيلية ترسل

"بعض اإلشارات التي ربما ال تبشر بذلك" لكنه عبر عن آماله

في أن ترى الحكومة أن حل الصراع سيكون في مصلحة

"إسرائيل" والمنطقة ككل.



كشف المفوض األوروبي إلدارة األزمات جانيز ليناريتش، أنه طلب

من (إسرائيل) دفع تعويضات عن المباني والممتلكات التي

دمرتها في الضفة الغربية والتي تم بناؤها بتمويل من االتحاد

األوروبي.
 

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر اليوم

األربعاء، فإنه كشف عن ذلك خالل رد ليناريتش عىل رسالة من 24

عضًوا في البرلمان األوروبي تواصلوا مع المفوضية األوروبية

بشأن نية (إسرائيل) هدم عشرات المنازل في منطقة مسافر

يطا التي تم بناؤها بمساعدة مالية من االتحاد األوروبي أو

الدول األعضاء فيه.
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االتحاد األوروبي يطلب من "إسرائيل" دفع تعويضات عن
الممتلكات الفلسطينية التي بنيت بدعم منه

حماس تنفي مزاعم تقييد تركيا لتحركات قيادة الحركة عىل أراضيها

نفت حركة حماس ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، حول

تقييد تركيا لتحركات قيادة حماس لديها.

 

وأكد الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، أن ما نشرته

صحيفة "هآرتس" حول "تقييد تركيا لتحركات قيادة حماس

لديها" هي "أكاذيب وجزء من تحريض اآللة اإلعالمية

الصهيونية ضد الحركة وقيادتها".

 

وأوضح قاسم أن حركة حماس تربطها عالقات جيدة مع

تركيا، وتسعى لتطويرها وتقدمها معها، وكل الدول العربية

واإلسالمية في خدمة قضية فلسطين وشعبها.
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موندويز: حركة مقاطعة "إسرائيل" حققت المزيد من االنجازات
في الواليات المتحدة عام 2022

استهدفت حركة المقاطعة شركة المالبس الرياضية بعد أن
وقعت الشركة األلمانية صفقة لرعاية االتحاد الرياضي
اإلسرائيلي، الذي يضم العديد من الفرق من المستوطنات

اإلسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.
 

وقال “أوكالند روتس راديكالز” في العام الماضي :”إن الظلم
الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني ووجود المستوطنات
غير القانونية يتعارض بشكل مباشر مع قيم مجتمع أوكالند،
والقيم التي يتبناها الفريق والتي تجعلنا نشعر بالفخر
بدعمهم، نحن ندعو إىل الوقوف ومواجهة الظلم، بقطع
العالقات مع بوما حتى إنهاء دعمها لنظام الفصل

العنصري واالحتالل العسكري اإلسرائيلي”.

حكومة النرويج: األونروا تواجه وضًعا مالًيا بالغ الصعوبة

قالت الحكومة النرويجية في بياٍن له بأن وكالة األمم
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق

األدنى (األونروا) تواجه وضًعا مالًيا بالغ الصعوبة.
 

وقالت في بيانها بأن ذلك بسبب انخفاض الدعم المقدم
من المانحين، والنمو السكاني المرتفع، واالرتفاع الحاد في

أسعار الغذاء والطاقة.
 

حيث ناقشت وزيرة الخارجية أنكين هوينفلد هذا األمر مع
المفوض العام لألونروا، فيليب الزاريني.

https://www.alquds.co.uk/%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b6-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a7/
https://coir.ps/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a/


قال موقع "أخبار يهودية" البريطاني؛ إن دراسة شاملة

للرأي العام، في 14 دولة عربية، أظهرت أن الغالبية

العظمى، تدعم وجود نظام ديمقراطي، وتعارض في

الوقت ذاته االعتراف بدولة االحتالل.

 

وفي تقرير  قال: "حوالي 72 بالمئة؛ إنهم يؤيدون نظاما

ديمقراطيا، مقابل 87 بالمئة يعتقدون أن الفساد المالي

واإلداري منتشر في بالدهم. 39 بالمئة يقولون إنهم ال

يتمتعون بالمساواة الكاملة".

استطالع لموقع بريطاني: أغلبية العرب يرفضون
 التطبيع مع "إسرائيل"

أكد الرئيس البرازيلي لوال دا سيلفا لوزير الخارجية رياض المالكي، أن
بالده ستقف وبقوة مع نصرة الحق الفلسطيني، وستعمل من
أجل استعادة فلسطين حريتها واستقاللها ضمن دولة ذات سيادة

عىل حدود عام 1967.
 

جاء ذلك خالل حفل تنصيب الرئيس دا سيلفا في العاصمة البرازيلية
برازيليا، وخالل حفل االستقبال الخاص بقادة وممثلي الدول

الصديقة للبرازيل.

الرئيس البرازيلي لوال دا سيلفا: سنقف وبقوة 
مع نصرة الحق الفلسطيني
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كشف موقع "أكسيوس" أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية الجديدة،
بنيامين نتنياهو، طلب دعم أوكرانيا ضد قرار األمم المتحدة حول
االحتالل اإلسرائيلي، لكن الرئيس فلوديمير زيلنسكي اشترط تقديم

مساعدات عسكرية لبالده مقابل الطلب اإلسرائيلي.
 

وقال الموقع في تقرير: "إن نتنياهو طلب خالل اتصال هاتفي من
الرئيس األوكراني زيلينسكي التصويت ضد قرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إىل إصدار رأي

قانوني حول تداعيات االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية.
 

وأكد مسؤول أوكراني أن بالده لم تحضر تصويت الجمعية العامة
يوم الجمعة "من أجل إعطاء فرصة للعالقة مع نتنياهو".

زيلنسكي يشترط دعما عسكريا من "إسرائيل" لتأييدها في
األمم المتحدة

األمم المتحدة تناشد تقديم 500 مليون دوالر كمساعدات
إنسانية لفلسطين

أطلق مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية
(UNOCHA) نداء إنسانيا لجمع 502 مليون دوالر لدعم أكثر

من 1.6 مليون فلسطيني في األراضي المحتلة.
 

شارك مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
(UNOCHA) قائًال: “تقدر خطة االستجابة اإلنسانية لعام
2023 أن 2.1 مليون فلسطيني في جميع أنحاء األرض

الفلسطينية المحتلة بحاجة إىل مساعدة إنسانية”.
 

أشار مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
(UNOCHA) إىل أن خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2023

تقدر أن 2.1 مليون فلسطيني يحتاجون إىل المساعدة.
 

https://coir.ps/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a/


صحيفة لوموند الفرنسية: ديمقراطية "إسرائيل" غدت وهمية

بعد أكثر من 50 عاًما عىل احتالل غزة والضفة الغربية بالقوة، ها
هي "إسرائيل" تضع في الصدارة متدينين متعصبين هدفهم
األول هو توسيع المستوطنات لتكريس الهيمنة اليهودية، األمر

الذي ينطوي عىل ثمن سياسي ودبلوماسي.
 

فخالل نصف قرن استمر هذا النظام االستثنائي في التطور
وظلت السلطات اإلسرائيلية تشجع استيطان اإلسرائيليين من
الديانة اليهودية داخل هذه األراضي المحتلة، في انتهاك

للقانون الدولي.
 

هذا ما علّقت به صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية عىل
تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة التي وصفتها بأنها األكثر
راديكالية التي يعرفها هذا البلد، مبرزة أن ما حصل يتوج تطوًرا

غير مسبوق في هذا البلد.
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قال يشيكاني كيميهيرو، السفير الياباني لدى األمم المتحدة ورئيس
مجلس األمن لشهر كانون الثاني/ يناير الحالي، إن بالده تعتبر
األنشطة االستيطانية في األراضي المحتلة غير شرعية كما أنها

تدعم الحل القائم عىل دولتين، فلسطين و"إسرائيل".
 

جاء ذلك في معرض رده عىل سؤال “القدس العربي” حول موقف
اليابان المتناقض، حيث أنها تدعو إىل سيادة القانون واحترام
قرارات مجلس األمن الدولي وهي تعرف أن "إسرائيل" في حالة

انتهاك للقانون الدولي.

رئيس مجلس األمن يعتبر المستوطنات غير شرعية



وبحسب الموقع، ستعمل وزارة الخارجية اإلسرائيلية عىل تأجيل
أو منع اتخاذ قرارات باللجنة، وستزيد من حدة الحملة ضد
اللجنة التي ستجتمع في شهر مارس المقبل، مشيرا إىل أن
"المسؤولين اإلسرائيليين يشعرون بقلق بالغ من أن التقرير الذي
قدمته اللجنة في يونيو سيشمل بعض اإلشارات إىل إسرائيل

كدولة فصل عنصري". 
وقال الموقع إن "إشارة كهذه من هيئة محمية تحت مظلة
األمم المتحدة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي للغاية عىل مكانة
إسرائيل وصورتها بين الجماهير الليبرالية في الواليات المتحدة
والدول الغربية األخرى"، معتبرا أنه "تم تشكيل لجنة التحقيق
في أعقاب عملية حارس األسوار، لكن صالحياتها أوسع بكثير
وتشمل التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان في الضفة
الغربية وقطاع غزة بشكل عام، بينما من المفترض أن تحقق

اللجنة في انتهاكات حقوق اإلنسان داخل حدود إسرائيل".
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"إسرائيل" تطلق حملة تعتيم ضد لجنة تحقيق مجلس حقوق
اإلنسان

تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز يؤكد استخدام "إسرائيل" برنامج
بيغاسوس كأداة للدبلوماسية

قال تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز األميركية، إن "إسرائيل"
استخدمت برنامج التجسس "بيغاسوس" (Pegasus)، الذي
أنتجته مجموعة "إن إس أو" (NSO Group) اإلسرائيلية كأداة

للدبلوماسية.
ووفقا للتحقيق، فإن دوال مثل المكسيك وبنما غيرت مواقفها
تجاه "إسرائيل" في مناسبات التصويت الرئيسية في األمم
المتحدة بعد حصولها عىل نظام التجسس الذي تنتجه شركة

"إن إس أو" اإلسرائيلية.
وكشف التحقيق أيضا أن أداة التجسس القوية "بيغاسوس"
وثقت عالقات "إسرائيل" بجيل جديد من القادة اليمينيين في

جميع أنحاء العالم، كما حدث في بولندا والمجر والهند.
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